
Verkoop twee-onder-een-kapwoningen
Deze maand start de verkoop van de lege twee-on-
der-één-kapwoningen aan de Tollenslaan. Als eerste 
gaan de huisnummers 10 en 12 in de verkoop. Heeft 
u interesse in het kopen van één van deze woningen 
of wilt u op de hoogte blijven van ons koopaanbod? 
Meld u dan aan via onze website: 
www.woongoedzeist.nl/belangstelling-koopwoning. 

Wij schrijven u dan vrijblijvend in en informeren u 
per e-mail. Vragen over verkoop kunt u ook 
rechtstreeks stellen aan Denise Hubers 
(denise.hubers@woongoedzeist.nl). Heeft u eerder 
belangstelling getoond voor de koop van uw eigen 
huurwoning? Dan benadert Denise Hubers u voor 
het plannen van een verkoopgesprek.

Planning
Zowel de ‘binnen’ als de ‘buiten’ werkzaamheden lo-
pen op planning. In april zijn alle 2-onder-1-kapwonin-
gen aan de Tollenslaan met even huisnummers klaar. 

Nieuwsbrief Jacob van Lenneplaan enTollenslaan

Het is lente, de bomen kleuren groen, het weer wordt beter en de meeste 
mensen komen meer buiten.  En buiten valt het op dat de werkzaamheden aan 
de huizen in de Jacob van Lenneplaan en Tollenslaan in volle gang zijn! 

Informatie en contact
De aannemer heeft de volgende werktijden: 
7.30 uur – 16.00 uur.

Mark Bruggink van Bouwmaatschappij 
Buitenhuis B.V. is de uitvoerder. Op werkdagen is 
hij bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur op 
 06 83 91 46 05.     

Vragen? Stel ze gerust aan Erica Steehouder, 
medewerker projectparticipatie,
driehoek@woongoedzeist.nl (030) 693 66 00. 
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Asbestsanering
De firma Avezaat is bezig met asbestsanering. Als er 
in een woning bij de inventarisatie asbest is 
geconstateerd, dan wordt dit asbest gesaneerd. 
Ook wordt er asbest gesaneerd in de achtertuinen 
(schuren/bijgebouwen) van de Tollenslaan en 
Jacob van Lenneplaan.  

Hekwerken plaatsen
De meetwerkzaamheden (de zogenaamde 
‘grensreconstructie’) zijn afgerond. We weten nu 
precies waar de kadastrale grenzen lopen. 

Aan de achterzijde van de tuinen van de Tollenslaan 
(oneven nummers) is al jaren een hekwerk aanwezig 

als afscheiding met het binnenterrein. Deze staat op 
de kadastrale grens. 

Een soortgelijk hekwerk wordt nu ook geplaatst aan 
de achterzijde van de tuinen van de Jacob van 
Lenneplaan die grenzen aan het binnenterrein. Om 
ook hier de juiste kadastrale grens aan te geven. 
We starten de komende weken met het plaatsen van 
een soortgelijk hekwerk. 

Dit gebeurt vanaf het binnenterrein en duurt een 
aantal werkdagen. De bewoners van de Tollenslaan 
en Jacob van Lenneplaan zullen hier weinig overlast 
van ervaren. 

Privacy 

We hebben van een aantal bewoners begrepen 
dat er soms medewerkers onaangekondigd voor 
de deur staan en soms ook door de ramen staan 
te gluren. Mark Bruggink, de uitvoerder heeft 
deze medewerkers hierop aangesproken. Het zal 
niet meer gebeuren.

Op onze website...

Kunt u alle nieuwsbrieven terugvinden. Zie: 
www.woongoedzeist.nl/driehoek

U kunt ons ook volgen op Facebook.


